Algemene Voorwaarden Sparen & Deposito's
Yapi Kredi Bank Nederland N.V.

1

Toepassingsbereik en definities

1.1

Deze Algemene Voorwaarden Sparen & Deposito's zijn van toepassing op
alle Spaarrekeningen en Termijndeposito's en op alle Overeenkomsten
tussen Yapi Kredi Bank Nederland N.V. (de "Bank") en de Cliënt betrekking
hebbend op Spaarrekeningen en/of Termijndeposito's, zoals hierna
gedefinieerd.

1.2

In geval van tegenstrijdigheden tussen enerzijds de Productvoorwaarden,
de Algemene Voorwaarden Sparen & Deposito's, de Algemene
Voorwaarden Internetbankieren, de Algemene Betaalvoorwaarden en/of
de Algemene Bankvoorwaarden en anderzijds enige Overeenkomst inzake
Spaarrekeningen en/of Termijndeposito's, prevaleren de bepalingen van
de desbetreffende Overeenkomst, gevolgd door de Productvoorwaarden,
de Algemene Voorwaarden Sparen & Deposito's, de Algemene
Voorwaarden Internetbankieren, de Algemene Betaalvoorwaarden en tot
slot de Algemene Bankvoorwaarden.

1.3

In deze Algemene Voorwaarden Sparen & Deposito's wordt verstaan
onder:
"Algemene Bankvoorwaarden": de meest recente editie van de algemene
bankvoorwaarden zoals uitgebracht door de Nederlandse Vereniging van
Banken en zoals gepubliceerd op de Website;
"Algemene Betaalvoorwaarden": voor Particuliere Cliënten de Algemene
Voorwaarden Betaaldiensten Particulier van de Bank en voor Zakelijke
Cliënten de Algemene Voorwaarden Betaaldiensten Zakelijk van de Bank,
in beide gevallen de meest recente editie, zoals gepubliceerd op de
Website;
"Algemene Voorwaarden Internetbankieren": de meeste recente editie van
de algemene voorwaarden internetbankieren zoals uitgebracht door de
Bank en zoals gepubliceerd op de Website;
"Cliënt" of "Cliënten": Particuliere en Zakelijke Cliënten;
"Depositorente": het in een Overeenkomst overeengekomen of in
Productvoorwaarden
vastgelegde
rentepercentage
over
het
Depositobedrag gedurende de Depositotermijn;
"Depositobedrag": het in een Overeenkomst overeengekomen of in
Productvoorwaarden vastgelegde saldo van de Spaarrekening dat onder
een Termijndeposito wordt geblokkeerd;

"Depositotermijn": de periode gedurende welke de Cliënt zich uit hoofde
van een Overeenkomst of op basis van Productvoorwaarden heeft
verbonden om het Depositobedrag onder een Termijndeposito door de
Bank te laten blokkeren;
"Internetdienst": één of meer door de Bank aan de Cliënt ter beschikking
gestelde faciliteiten voor het op elektronische, digitale of mobiele wijze
verrichten van (rechts)handelingen jegens de Bank en/of een derde met
betrekking tot een Spaarrekening, zoals nader omschreven in de Algemene
Voorwaarden Internetbankieren;
"Overeenkomst": elke overeenkomst tussen de Bank en de Cliënt of de
Bank en meerdere Cliënten met betrekking tot het openen, aanhouden
en/of verlengen van Spaarrekeningen en/of Termijndeposito's, mede
omvattende overeenkomsten betrekking hebbend op de hoogte van het
Depositobedrag of van de Depositorente dan wel betrekking hebbend op
de duur van de Depositotermijn en mede omvattende door de Cliënt
geaccepteerde Productvoorwaarden;
"Particulier Cliënten": een natuurlijke persoon, niet handelend in zijn of
haar beroep of bedrijf, die met de Bank een Overeenkomst tot het openen,
aanhouden en/of verlengen van Spaarrekeningen en/of Termijndeposito's
heeft gesloten, schriftelijke dan wel op digitale wijze;
"Productvoorwaarden": de voorwaarden van de Bank, al dan niet
opgenomen in deze Algemene Voorwaarden Sparen & Deposito's, die op
een specifieke Spaarrekening of Termijndeposito van toepassing zijn, zoals
van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of opnieuw vastgesteld;
"En/of Spaarrekening": een Spaarrekening zoals omschreven in artikel 3
van deze Voorwaarden;
"Spaarrekening": een door een Cliënt bij de Bank aangehouden
spaarrekening in Euro of in Vreemde Valuta, mede omvattende En/Of
Spaarrekeningen;
"Spaarrente": de door de Bank vastgestelde rente behorende bij de
Spaarrekening voor spaarsaldi die niet onder een Termijndeposito vallen,
zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op de Website;
"Schriftelijk": een geschrift, een email (afkomstig van het bij opening van
de Spaarrekening door de Cliënt aan de Bank doorgegeven e-mailadres),
een fax of, waar het een bericht van de Bank aan de Cliënt betreft, een
bericht dat op de Website van de Bank is geplaatst;

"Tegenrekening": een door de Cliënt aan de Bank opgegeven IBAN
betaalrekening in Euro of in Vreemde Valuta aangehouden op naam van
de Cliënt bij de Bank, zoals nader omschreven in Art. 4;
"Termijndeposito": een Overeenkomst tussen de Bank en de Cliënten
waaronder de Bank zich verplicht om gedurende de Depositotermijn de
Depositorente te vergoeden over het Depositobedrag, mits dat
Depositobedrag en de valuta
ongewijzigd blijven gedurende de
Depositotermijn;
"Voorwaarden": de Productvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden
Sparen & Deposito's, de Algemene Voorwaarden Internetbankieren, de
Algemene Betaalvoorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden;
"Vreemde Valuta": Amerikaanse Dollars, Britse Ponden, Turkse Lira of
enige andere valuta geaccepteerd door de Bank als valuta waarvoor een
Spaarrekening bij de Bank kan worden geopend;
"Website": www.yapikredi.nl, de digitale omgeving van de Internetdienst
of enige andere website zoals aangegeven door de Bank;
"Zakelijke Cliënt": een rechtspersoon of een natuurlijk persoon handelend
in zijn of haar beroep of bedrijf, die met de Bank een Overeenkomst tot
het openen, aanhouden en/of verlengen van Spaarrekeningen en/of
Termijndeposito's heeft gesloten, schriftelijke dan wel op digitale wijze.
2

Spaarrekening openen
2.1

2.2

De Bank is verplicht de identiteit van de Cliënt(en) vast te stellen en in
dat kader dient de eerste storting op de Spaarrekening rechtstreeks
afkomstig te zijn van de Tegenrekening van de Cliënt, zijnde een
Tegenrekening aangehouden bij een financiële instelling in Nederland of
in Duitsland. Daarnaast dienen alle Cliënten de Bank een kopie te
verstrekken van hun identificatiebewijzen, tezamen met bewijs van hun
vestigings- of woonadres(sen). Voorts behoudt de Bank zich het recht
voor om de identiteit van de Cliënt(en) nader te verifiëren, bijvoorbeeld
door middel van online video gesprekken of andere (al dan niet digitale)
identificatiemiddelen. Indien niet aan deze legitimatievereisten wordt
voldaan, is de Bank bevoegd de aanvraag tot opening van de
Spaarrekening af te wijzen.
Spaarrekeningen op naam van minderjarigen kunnen alleen worden
geopend indien de wettelijk vertegenwoordiger het aanvraagformulier
mede heeft ondertekend en tevens een kopie van zijn of haar
identificatiebewijs aan de Bank heeft overhandigd. Zolang de Cliënt
minderjarig is, kan slechts zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger over
de
Spaarrekening
beschikken.
Daarnaast
is
de
wettelijk
vertegenwoordiger, zolang de Cliënt minderjarig is, hoofdelijk

aansprakelijk jegens de Bank voor het door de minderjarige Cliënt
nakomen van zijn of haar verplichtingen jegens de Bank in het kader van
de Spaarrekening of in het kader van enig Termijndeposito. Eerst bij het
bereiken van de meerderjarige leeftijd verkrijgt de Cliënt de volledige
beschikking over de Spaarrekening of Termijndeposito's.
3

En/of Spaarrekening

3.1

Een En/Of Spaarrekening is een rekening geopend op naam van twee of
meer Particuliere Cliënten. De Particuliere Cliënten van een En/Of
Spaarrekening zijn onafhankelijk van elkaar gerechtigd opdrachten aan de
Bank te verstrekken in verband met de Spaarrekening of in verband met
het openen, verlengen of sluiten van enig Termijndeposito verbonden aan
die Spaarrekening. De Bank is niet gehouden te controleren of de ene
Particuliere Cliënt van een En/Of Rekening instemt met de instructies
gegeven door de andere Particuliere Cliënt.

3.2

De Bank is bevoegd om het verrekenbeding uit de Algemene
Bankvoorwaarden ook in te roepen tegen de Particuliere Cliënt(en) van
een En/Of Rekening, ook al betreft de vordering waarvoor dat
verrekenbeding door de Bank wordt ingeroepen niet een vordering die zich
richt tegen alle Particuliere Cliënten van een En/Of Spaarrekening.
Particuliere Cliënten van een En/Of Spaarrekening zijn ieder jegens de
Bank hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten verbonden aan die
Spaarrekening of aan enige Termijndeposito verbonden aan die
Spaarrekening.

3.3

Indien Particuliere Cliënten van En/Of Spaarrekeningen met elkaar
strijdige instructies aan de Bank geven, dan zal de Bank geen verdere
instructies voor hen uitvoeren, totdat deze Particuliere Cliënten de Bank
hetzij een gemeenschappelijke schriftelijk instructie geven, of totdat zij de
Bank een afschrift van een finale uitspraak van de Nederlandse rechter
overleggen waaruit blijkt welke instructies de Bank voor wie dient uit te
voeren. Wie van de Particuliere Cliënten recht heeft op welk deel van het
saldo van de en/of-Betaalrekening is een aangelegenheid van de
Particuliere Cliënten onderling. De Bank staat daar volledig buiten.

3.4

Als een Particuliere Cliënt failliet wordt verklaard, ten aanzien van hem
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke
schuldsanering op een Particuliere Cliënt van toepassing wordt of een
Particuliere Cliënt komt onder curatele of bewind te staan, kunnen de
Particuliere Cliënten (mogelijk) niet meer zelfstandig beschikken over het
saldo op de En/Of-Spaarrekening. Als beslag wordt gelegd op het saldo
van de en/of-Betaalrekening, kunnen de Particuliere Cliënten niet langer
vrijelijk beschikken over het saldo waarop beslag is gelegd.

3.5

Als een Particuliere Cliënt overlijdt, kunnen zowel de andere Particuliere
Cliënt(en) als de erfgenaam/erfgenamen van de overleden Particuliere

Cliënt zelfstandig beschikken over het saldo op de En/Of-Spaarrekening.
Voor het in werking treden van de beschikkingsbevoegdheid van de
erfgenamen is vereist dat de Bank de bescheiden zoals genoemd in art.
9.2 heeft ontvangen en geaccepteerd. Als een Particuliere Cliënt overlijdt,
komen alle volmachten die ten aanzien van de en/of-Betaalrekening zijn
verstrekt te vervallen.
4

Tegenrekening

4.1

De Tegenrekening ten laste waarvan de eerste identificatie storting op de
Spaarrekening plaats vindt dient op naam van de Cliënt te staan en dient
te worden aangehouden bij een financiële instelling gebaseerd in
Nederland of Duitsland. Iedere daaropvolgende betaling naar of opname
van de Spaarrekening kan worden gedaan van of naar een Tegenrekening
aangehouden in naam van de Cliënt bij een financiële instelling gebaseerd
in enig ander land dat lid is van de Europese Unie. Stortingen op de
Spaarrekening mogen enkel rechtstreeks afkomstig zijn van de
Tegenrekening. Stortingen op de Spaarrekening afkomstig van andere
rekeningen dan de Tegenrekening, mag de bank ten allen tijde en zonder
opgave van redenen weigeren.

4.2

lndien de Tegenrekening van een En/of Spaarrekening niet op naam van
beide Cliënten staat, dienen beide Cliënten afzonderlijk een op eigen naam
gestelde Tegenrekening op te geven en dienen zij ieder afzonderlijk een
eerste storting vanuit hun eigen Tegenrekening te verrichten.

4.3

Per Spaarrekening kunnen slechts twee Tegenrekeningen worden
opgegeven. Vanaf de Spaarrekening kunnen slechts overboekingen
worden gedaan naar de Tegenrekening.

5

Vreemde Valuta

5.1

Indien de Cliënt een Spaarrekening in Euro heeft en vanaf de
Tegenrekening stortingen op deze Spaarrekening wil doen in Vreemde
Valuta, dan zal de Bank deze Vreemde Valuta tegen de dan voor de Bank
geldende wisselkoers omwisselen in Euro en het resulterende Euro bedrag,
na aftrek van eventuele commissies en kosten, op de Spaarrekening
bijschrijven.

5.2

Indien de Cliënt een Spaarrekening in Vreemde Valuta heeft en vanaf de
Tegenrekeningen stortingen op deze Spaarrekening wil doen in Euro's of
in andere Vreemde Valuta dan de Vreemde Valuta waarvoor de
Spaarrekening werd geopend, dan zal de Bank deze Euro's of andere
Vreemde Valuta tegen de dan voor de Bank geldende wisselkoers
omwisselen in de Vreemde Valuta waarvoor de Spaarrekening werd
geopend en het resulterende Vreemde Valuta bedrag, na aftrek van
eventuele commissies en kosten, op de Spaarrekening bijschrijven.

5.3

Cliënten dienen zich te realiseren dat het omwisselen van valuta kosten
met zich brengt en dat valutakoersen veranderlijk zijn, waardoor de
waarde van de ene valuta ten opzichte van andere valuta kan toe- of
afnemen. De Bank geeft geen advies aan Cliënten over het wisselen van
valuta, maar voert enkel door Cliënten gegeven wisselinstructies uit.

6

De Spaarrekening

6.1

De Spaarrekening is geen betaalrekening, hetgeen met zich brengt dat
betalingen vanaf de Spaarrekening meer tijd dan aangegeven in de
Algemene
Betaalvoorwaarden
in
beslag
kunnen
nemen.
Betalingsopdrachten van minder dan EUR 1 (of de tegenwaarde in
Vreemde Valuta) worden niet uitgevoerd, tenzij deze betalingsopdracht
werd gegeven in het kader van de opheffing van de Spaarrekening. De
Bank kan kosten in rekening brengen voor spoedoverboekingen.

6.2

Op de Spaarrekening kunnen geen contante stortingen worden gedaan en
vanaf de Spaarrekening kunnen geen contante opnames worden gedaan.
Opnames vanaf de Spaarrekening kunnen alleen worden gedaan door
middel van een overboeking naar de aan de Spaarrekening gekoppelde
Tegenrekening(en).

6.3

Cliënten die van de Internetdienst gebruik maken dienen hun
overboekingsopdrachten vanaf de Spaarrekening via de Internetdienst in
overeenstemming met de relevante Voorwaarden door te geven, en
ontvangen hun rekeningoverzichten inzake de Spaarrekening en eventuele
Termijndeposito's enkel via de digitale omgeving van de Internetdienst.
Tenzij anders overeengekomen, verstrekt de Bank Cliënten die van de
Internetdienst gebruik maken geen papieren rekeningoverzichten.

6.4

Particuliere Cliënten die niet van de Internetdienst gebruik maken, kunnen
overboekingsopdrachten vanaf de Spaarrekening Schriftelijk of telefonisch
aan de Bank doorgeven.

6.5

Zakelijke Cliënten die niet van de Internetdienst gebruik maken kunnen
overboekingsopdrachten vanaf de Spaarrekening enkel verstrekken door
middel van een bevoegdelijk ondertekend overschrijvingsformulier, tenzij
de anders tussen de Bank en de Zakelijke Cliënt overeengekomen.

6.6

Cliënten aanvaarden alle risico's
communicatiemiddel met de Bank.

6.7

Ingeval van mutaties op Spaarrekeningen van Cliënten die geen gebruik
van de Internetdienst maken, verstuurt de Bank hen maandelijks een
rekeningoverzicht. Het staat de Bank vrij om deze rekeningoverzichten per
post dan wel digitaal via het bij opening van de Spaarrekening door de
Cliënt opgegeven e-mail adres aan de Cliënt toe te zenden.

van

het

door

hen

gebruikte

6.8

Indien er geen Termijndeposito's aan de Spaarrekening gekoppeld zijn,
kan de Cliënt de Spaarrekening met onmiddellijke ingang Schriftelijk
opzeggen, waarbij de Bank het saldo van de Spaarrekening en de daarop
geboekte Spaarrente (mits dit rentebedrag meer bedraagt dan EUR 1 (één
Euro) zal overschrijven naar de Tegenrekening. Ingeval van opheffing van
een En/Of Spaarrekening, dient de opzegging en de daarin vervatte
overschrijvingsopdracht door alle Cliënten te zijn ondertekend.
Opheffingsbrieven die enkel door gemachtigden van de Cliënt zijn
ondertekend, worden niet geaccepteerd.

6.9

Indien de Bank redenen heeft om aan te nemen dat een betaling naar de
Spaarrekening een criminele herkomst heeft of afkomstig is van personen
of entiteiten tegen wie sancties zijn of waarschijnlijk zullen worden
opgelegd door enig overheidsorgaan of door enige supranationale
organisatie, dan is de Bank ten allen tijde gerechtigd een dergelijke
betaling te weigeren dan wel terug te storten naar de rekening van
herkomst.

6.10

Indien de Bank gronden heeft om aan te nemen dat de Spaarrekening voor
oneigenlijke doeleinden wordt gebruikt, dan is de Bank gerechtigd om de
Spaarrekening en eventueel daaraan gekoppelde Termijndeposito's
eenzijdig en met onmiddellijke ingang op te heffen. Het saldo van de
Spaarrekening uitgaande boven EUR 10 (tien Euro) en van de daaraan
gekoppelde Termijndeposito's, inclusief tot dan toe bijgeboekte Spaar- en
Depositorente (berekend op basis van art. 8.6) (mits dit rentebedrag meer
bedraagt dan EUR 1 (één Euro), zal naar een door de Bank verkozen
Tegenrekening van de Cliënten worden overgemaakt.

6.11

Indien de Cliënt gedurende een periode van meer dan twaalf maanden
geen betalingen naar of opnames van de Spaarrekening heeft gedaan,
indien correspondentie van de Bank aan de Cliënt als onbestelbaar wordt
teruggestuurd naar de Bank, en/of indien het saldo van de Spaarrekening
minder bedraagt dan een door de Bank vast te stellen en kenbaar te
maken minimumsaldo, dan kan de Bank deze Spaarrekening opheffen.
De Bank zal een eventueel creditsaldo van meer dan EUR 10 (tien Euro)
(of de tegenwaarde daarvan in enige andere valuta) op deze
Spaarrekening nog maximaal vijf jaar ter beschikking houden van de
rechthebbende(n) zonder verplichting daarover creditrente te vergoeden.

7

Spaarrente

7.1

Bedragen bijgeboekt op de Spaarrekening, worden rentedragend op de
dag van ontvangst van dit bedrag op de Spaarrekening. Het percentage
van de Spaarrente wordt door de Bank eenzijdig vastgesteld en kan ten
alle tijden eenzijdig door de Bank worden gewijzigd. Het bedrag aan
Spaarrente wordt per dag berekend op basis van 365 dagen per
kalenderjaar, waarbij een schrikkeljaar 366 dagen bedraagt.

7.2

Spaarrente wordt aan het einde van ieder kwartaal, dat wil zeggen aan het
eind van de maanden maart, juni, september en december op de
Spaarrekening bijgeschreven.

8

Termijndeposito's
8.1

Van tijd tot tijd doet de Bank via haar Website of rechtstreeks aan de
Cliënten aanbiedingen tot het openen van een Termijndeposito.
Dergelijke aanbiedingen gelden als "Productvoorwaarden". De Bank is
slechts gehouden een Termijndeposito te openen, indien de Cliënt
Schriftelijk, via de Internetdienst of telefonisch de desbetreffende
Productvoorwaarden ongewijzigd heeft geaccepteerd. In dat geval zal de
Bank zo spoedig mogelijk het bewuste Termijndeposito openen en het
overeengekomen Depositobedrag blokkeren. Termijndeposito's zijn altijd
verbonden aan een Spaarrekening. De Bank behoudt zich het recht voor
om Termijndeposito's onder een door de Bank te bepalen
minimumbedrag te weigeren.

8.2

Gedurende de Depositotermijn bouwt de Depositorente per dag op en
wordt berekend op basis van 365 dagen per kalenderjaar, waarbij een
schrikkeljaar 366 dagen bedraagt. Depositorente wordt bijgeschreven op
de rentedata overeengekomen in de desbetreffende Overeenkomst of
Productvoorwaarden, in de valuta waarin het Termijndeposito werd
geopend en berekend over het daadwerkelijke Depositobedrag.

8.3

Indien de Cliënt de Bank verzoekt om het Termijndeposito tegen de laatste
datum van de Depositotermijn vrij te laten vallen, dan kan de Cliënt na
afloop van de Depositotermijn vrijelijk beschikken over het
Depositobedrag en over de bijgeschreven Depositorente in de valuta
waarin het Termijndeposito werd geopend, behoudens in geval van
verlenging of tussentijdse onderbreking van de Depositotermijn.

8.4

Ontvangt de Bank voor het einde van de Depositotermijn geen verzoek
van de Cliënt om het Depositobedrag vrij te laten vallen, dan zal het
Depositobedrag, inclusief de daarop bijgeschreven Depositorente,
automatisch worden vastgezet in een nieuw Termijndeposito met een
gelijke Depositotermijn tegen de dan door de Bank voor dergelijke
Termijndeposito's aangeboden Depositorente. Dit nieuwe Termijndeposito
kan binnen 14 dagen na aanvang van de nieuwe Depositotermijn per direct
worden opgezegd. De Bank is niet gehouden de Cliënt te attenderen op
het einde van een Termijndeposito.

8.5

Behoudens de hierna in art. 8.7 te noemen uitzonderingsgevallen, is geen
van de Cliënten gerechtigd om het Termijndeposito op te zeggen tegen
een andere datum dan de laatste dag van de Depositotermijn en om voor
het einde van de Depositotermijn te beschikken over het geheel of een
deel van het Depositobedrag of over de bijgeschreven Depositorente.

8.6

Wenst een Cliënt, in geval van de hierna in art. 8.7 te noemen
uitzonderingsgevallen, voor het einde van de Depositotermijn over het
geheel of een deel van het Depositobedrag te beschikken, dan heeft de
Cliënt voor het voortijdig opgevraagde deel van het Depositobedrag enkel
recht op een Depositorente tegen het percentage zoals dat door de Bank
werd aangeboden ten tijde van het openen van het Termijndeposito voor
een Depositotermijn gelijk aan de termijn tussen de datum van het openen
van het desbetreffende Termijndeposito en de datum waarop de Cliënt om
voortijdige vrijgave van (een deel van) het Depositobedrag verzocht.
Bedraagt die termijn X jaar en minder dan of exact 6 maanden, dan wordt
die termijn ter herberekening van de Depositorente afgerond naar X jaar.
Bedraagt die termijn X jaar en meer dan 6 maanden, dan wordt die termijn
afgerond naar het opvolgende hele aantal jaren.

8.7

Enkel in de navolgende uitzonderingsgevallen, kan de Cliënt (of in geval
van een En/Of Spaarrekening één van de Cliënten) of diens
erfgenaam/namen, na schriftelijk verzoek aan de Bank (onder overlegging
van de hierna te noemen bewijsstukken) voor het einde van de
Depositotermijn zo spoedig mogelijk vrijelijk beschikken over het
Depositobedrag en zal de Bank de tot aan dat schriftelijke verzoek op basis
van art. 8.6 berekende Depositorente uitkeren: (i) aanschaf van een
woning voor eigen gebruik, te bewijzen door een afschrift van een
getekend onherroepelijk koopcontract; (ii) huwelijk, te bewijzen door een
afschrift van een huwelijksakte; (iii) overlijden, te bewijzen door een
afschrift van de overlijdensakte (zie ook hierna onder 9); (iv)
arbeidsongeschiktheid, te bewijzen door een doktersverklaring; en (iv)
werkeloosheid,
te
bewijzen
door
een
verklaring
van
een
uitkeringsinstantie.
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Overlijden van Cliënt

9.1

De Bank moet zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis worden gesteld
van het overlijden van de Cliënt. Zolang de Bank niet Schriftelijk heeft
bevestigd in kennis te zijn gesteld van het overlijden van de Cliënt, mag
zij door of namens de Cliënt gegeven opdrachten (blijven) uitvoeren. De
Bank mag opdrachten die aan haar zijn gegeven voordat of kort nadat de
Bank in kennis is gesteld van het overlijden van een Cliënt rechtsgeldig
(blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.

9.2

Na het overlijden van de Cliënt kan de Bank verlangen dat degene(n) die
stelt/stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de
nalatenschap van de Cliënt te verrichten ten bewijze daarvan een
verklaring van erfrecht, afgegeven door een Nederlandse notaris, en/of
andere door de Bank acceptabel geoordeelde documenten aan de Bank
overlegt/overleggen.

9.3

De Bank is niet verplicht opnieuw informatie te verschaffen over
handelingen en transacties die zijn verricht voor het moment van het
overlijden van de Cliënt.

10

Persoonsgegevens en telefoongesprekken
Aan de Bank verstrekte persoonsgegevens van de Cliënt worden door de
Bank verwerkt voor het openen van de Spaarrekening en van eventuele
Termijndeposito's, en voor het beheren van de relatie met de Cliënt, met
inbegrip van de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en
witwaspraktijken. Alle telefoongesprekken worden opgenomen door de
Bank. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en
dienen als doorslaggevend bewijs van hetgeen tussen de Bank en de Cliënt
werd besproken.

11

Kosten
De Bank is bevoegd Cliënten kosten en vergoedingen in rekening te
brengen voor het gebruik van Spaarrekeningen, en om deze kosten van
de Spaarrekening te incasseren, zoals gepubliceerd op de Website (de
kosten en vergoedingen kunnen variëren).

12

Wijziging Voorwaarden
De Bank is ten allen tijde bevoegd om deze Algemene Voorwaarden Sparen
& Deposito's te wijzigen. De Bank zal de Cliënt daarover schriftelijk of
digitaal berichten. Indien de Cliënt van mening is dat deze wijzigingen hem
aanzienlijk benadelen, dan is de Cliënt bevoegd om eventuele
Termijndeposito's binnen 30 dagen na ontvangst van de aangepaste
voorwaarden op te zeggen, waarbij de Bank de tot dan toe vervallen
Depositorente zal uitkeren. Deze opzeggingsbevoegdheid is niet van
toepassing indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden Sparen &
Deposito's werd veroorzaakt door dwingend rechtelijke bepalingen van
toepassing op de Bank.

13

Depositogarantiestelsel
Op de Bank is het depositogarantiestelsel van toepassing. Meer informatie
over het depositogarantiestelsel is te vinden op de website van De
Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl) en op de website van de Bank
(www.yapikredi.nl).

14

Overdracht

14.1

De Bank is bevoegd al haar rechten en verplichtingen uit één of meerdere
Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk door cessie, contractsoverneming,
schuldoverneming, een combinatie daarvan of op een andere wijze op een
derde te doen overgaan. De Bank is ook bevoegd haar economische risico

in verband met één of meerdere Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk
aan een derde over te dragen. In het geval van overdracht van het
economische risico blijft de Bank de contractuele wederpartij van de Cliënt
in overeenstemming met de bepalingen van de relevante Overeenkomst.
14.2

De Cliënt verleent bij voorbaat medewerking aan een (gedeeltelijke)
overdracht van zijn rechtsverhouding door de Bank aan een derde in geval
een situatie zoals beschreven in artikel 14.1 zich voordoet. De Cliënt
verbindt
zich
daarnaast
medewerking
te
verlenen
en
alle
(rechts)handelingen te verrichten die benodigd zijn voor de gehele of
gedeeltelijke overgang van de rechten en de verplichtingen uit de
desbetreffende Overeenkomst(en).

15

Toepasselijk recht, jurisdictie en taal

15.1

Alle rechtsverhoudingen tussen de Cliënt en de Bank zijn onderwerpen aan
Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam, Nederland, is bevoegd om
van alle geschillen tussen de Bank en de Cliënt kennis te nemen. Deze
forumkeuze is enkel ten gunste van de Bank en neemt niet weg dat de
Bank gerechtelijke procedures tegen de Cliënt aanhangig mag maken ten
overstaan van enig ander gerecht in enige andere jurisdictie dat bevoegd
kan zijn om over een dergelijk geschil te oordelen.

15.2

In afwijking van artikel 15.1 mag de Particuliere Cliënt geschillen met de
Bank uit hoofde van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden
Sparen & Deposito's eveneens voorleggen aan het KiFiD, met
inachtneming van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening. Dit reglement is gepubliceerd op de website
van het KiFiD.

15.3

De Cliënt en de Bank komen overeen dat alle communicatie tussen hen in
de Nederlandse taal zal worden gevoerd en daarom is de oorspronkelijk
tekst van deze Algemene Voorwaarden Sparen & Deposito's ook in de
Nederlandse taal gesteld. Vertalingen daarvan naar enige andere taal zijn
slechts gemaakt om de Cliënt beter te kunnen informeren, doch bij
tegenstrijdigheden tussen deze vertalingen en de oorspronkelijke
Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden Sparen & Deposito's,
geeft de Nederlandse tekst de doorslag.

15.4

